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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

Znak sprawy: IRP.272.4.10.2020 

 

- WZÓR UMOWY – 

Umowa Nr ………………………. 

 

zawarta w dniu ........................................ 2020 r. w Łęcznej pomiędzy:  

Powiatem Łęczyńskim z siedzibą w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna 

NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają:  

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ………………………………….. 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………………………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”  

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), – wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego do 

umowy3,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści:   

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów 

stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i  jego Jednostek Organizacyjnych na lata 

2021 – 2024.  

2. Obiekty mienia Powiatu objęte umową: 

1) Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 

Łęczna  

─  budynek Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 

─  budynek  A- 300 Al. Jana Pawła II 95,  

─  budynek A-300 (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP))  

─  budynek  Centrum Zarządzania Siecią Al. Jana Pawła II 95B,  

─  budynek Przychodni nr 1 Rynek II 8, 

2) Powiat Łęczyński - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w  Łęcznej 

ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna 

─      budynek szkoły 

3) Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn 

─     budynek szkoły 

─     budynek internatu 

─     budynek warsztatów szkolnych 

─     budynek hydroforni.  

4) Powiat Łęczyński Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,  

ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów 

- budynek szkoły 

3. Szczegółowa lista i  opis punktów poboru energii elektrycznej (PPE) stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w okresie 

obowiązywania umowy określona jest w szczegółowej liście PPE i wynosi 2 000 120 

kWh (2 000,12MWh) 

5. Określenie szacowanej wielkości poboru energii nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zakupu większej lub mniejszej +/- 20 %  ilości zamawianej 

energii. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt.4 nie będzie 

skutkowała zmianą ceny jednostkowej za kWh.  

6. Pomiary pobieranej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy odbywać się 

będą  za pomocą układów pomiarowo – rozliczeniowych punktów poboru energii (PPE) 

opisanych w zał. nr 1 do umowy. 

7. Rozliczenia  zobowiązań ze sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą według 

bieżących  wskazań  układów pomiarowo – rozliczeniowych i ich odczytów 

przekazywanych Wykonawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)  

i fakturowane będą oddzielnie dla każdego z obiektów Starostwa Powiatowego  

i Jednostek Organizacyjnych, wskazanych w pkt.2. 

8. Okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi  

w taryfie OSD ( dwumiesięczny), 

9. Dostawa energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy  
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z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r.,  poz. 833 z późn. zm.), 

zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019r. poz. 1145 z póź.zm.), zasadami 

określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 1843,  

z późn. zm.), z uwzględnieniem warunków określonych w SIWZ i złożonej przez 

Wykonawcę ofercie. 

10. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Operatora Sieci Dystrybucyjnej należącej do 

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21b, 20-349 Lublin (zwanego dalej OSD), z którym 

Zamawiający ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji na czas 

nieokreślony.  

11. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki dostawy energii elektrycznej i nie 

zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

12. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania  

z obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej 

Umowy.  

13. Zamawiający oświadcza, że energia elektryczna kupowana przez niego zużywana będzie 

na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorcą 

energetycznym w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. 

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej do obiektów 

(PPE) Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy 

2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń 

3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od 

właściwego OSD.  

4) złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze 

……………………………………….wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, której okres ważności obejmuje okres realizacji i rozliczenia przedmiotowej 

umowy, tj. co najmniej do 31.12.2024r. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą dostawę 

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, wskazanych w załączniku nr 1 do 

umowy, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD przez cały okres obowiązywania 

umowy.  

  Oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie stanowi załącznik  nr 2 do umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD lub powzięcia 

wiadomości o zamiarze jej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania (zakupu) energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

Umowy; 

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 

plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 

plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym 
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3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii. 

4) udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz 

wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy  

u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę. 

5) niezwłocznego informowania Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na 

możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną 

7. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do 

których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

8. Zamawiający oświadcza, że energia elektryczna kupowana przez niego zużywana będzie 

na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorcą 

energetycznym w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. 

9. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych nieprawidłowościach  

w działaniu układów pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 

mających wpływ na rozliczenia za energię elektryczną; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

10. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia, w trybie zgodnym z prawem, ograniczeń 

w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania 

dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub 

indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 3 

Bilansowanie handlowe 

 

1. Wykonawca (Sprzedawca) w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia funkcji 

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej sprzedanej do 

obiektów Zamawiającego (Odbiorcy). Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat 

wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w 

danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania 

miesięcznych planów zapotrzebowania na energię elektryczną. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z 

bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików 

zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ryzyko i 

koszty związane z niezbilansowaniem energii elektrycznej ponosi Wykonawca. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu standardów jakości 

obsługi odbiorców, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat według stawek określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później 

wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na wniosek Zamawiającego po rozpatrzeniu  

i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów 

jakościowych obsługi określonych w ust. 5.  

 

§ 5 

Ceny i stawki opłat 

1. Strony ustalają wartość umowy za szacowaną sprzedaż energii elektrycznej ……………… 

MWh:  

netto ……………….………. zł, słownie: ………………………………………………..zł, 

brutto …………………….…zł, słownie …………………………………………………zł 

w tym podatek VAT …………. %. 

2. Wartość netto za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego, w okresie 

od 01.01.2021 do 31.12.2024r. w wysokości : 

a) taryfa C21- …………… zł,  

b) taryfa C11- …………...  zł, 

c) taryfa C12a – szczytowa -…………. zł, 

                   pozaszczytowa - …………zł 

d) taryfa G11 - ………….  zł. 

3. W cenach jednostkowych zawarte są wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wszystkich prawem wymaganych obowiązków związanych z nabyciem energii 

elektrycznej do odbiorcy końcowego. 

4. Wykonawca zapewni niezmienność stawek wskazanych w ust.2 przez cały okres 

obowiązywania umowy, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w niniejszej umowie. 

5. Ceny za 1 kWh określone w ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany przepisów 

skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne 

lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności 

energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą  

z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. 

 

§ 6 

Rozliczenia i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie 

indywidualnie dla każdego z punktów poboru energii (PPE) opisanych w załączniku nr 1 

jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej i ceny jednostkowej netto za 1 

kWh określonej w § 5 ust. 2 powiększone o podatek VAT, 

2. Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych 

indywidualnie dla każdego z punktów poboru energii (PPE) opisanych w załączniku nr 1  

3. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną, odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD, działającym na danym terenie wg. bieżących  

wskazań  układów pomiarowo – rozliczeniowych i ich odczytów przekazywanych 

Wykonawcy przez OSD. 

4. Rozliczenia  zobowiązań ze sprzedaży energii elektrycznej i fakturowanie odbywać się 

będzie oddzielnie dla każdego z obiektów (PPE) Jednostek Organizacyjnych Powiatu 

Łęczyńskiego objętych umową.  

5. Faktury winny być wystawiane dla każdej z jednostek odrębnie dla każdego z punktów 

poboru w następujący sposób: 

1) Nabywca:  
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                         Powiat Łęczyński  Al. Jana Pawła II 95A,21-010 Łęczna, 505-001-77-32 

    Odbiorca:  

                      Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej  Al. Jana Pawła II 95A,  

     21-010 Łęczna,  

Punkt odbioru: 

─  budynek Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 

─  budynek  A- 300 Al. Jana Pawła II 95,  

─  budynek A-300 (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP))  

─  budynek  Centrum Zarządzania Siecią Al. Jana Pawła II 95B,  

─  budynek Przychodni nr 1 Rynek II 8, 

2) Nabywca:  

                     Powiat Łęczyński  Al. Jana Pawła II 95A,21-010 Łęczna, 505-001-77-32 

     Odbiorca:  

              Powiat Łęczyński - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w  

Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna 

Punkt odbioru: 

─      budynek szkoły 

3) Nabywca:  

                           Powiat Łęczyński  Al. Jana Pawła II 95A,21-010 Łęczna, 505-001-77-32 

     Odbiorca:  

               Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany19, 21-077 

Spiczyn 

Punkt odbioru: 

─     budynek szkoły 

─     budynek internatu 

─     budynek warsztatów szkolnych 

─     budynek hydroforni.  

4) Nabywca:  

                           Powiat Łęczyński  Al. Jana Pawła II 95A,21-010 Łęczna, 505-001-77-32 

      Odbiorca:  

5)                Powiat Łęczyński – Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. 

Partyzancka 62, 21-020 Milejów  

- budynek szkoły 

6. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną – na wskazane  

w ust. 16 adresy e-mail.  

7. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury 

rozliczeniowe nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca.   

8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w tym także  

w stosunku do ilości zużytej energii wskazanej w fakturze, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do złożenia Wykonawcy pisemnej reklamacji. Wykonawca ma obowiązek 

rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

9. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej 

rozpatrzenia w ciągu 14 dni Zamawiającemu przysługują bonifikaty określone  

w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

 

§ 7 

Płatności 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury odrębnie dla każdego z PPE z 30 dniowym 

terminem płatności od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. 
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2. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża 

Zamawiającego - Odbiorcę wymienionego w § 6 ust. 5 odsetkami ustawowymi. 

4. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych, Strony zobowiązują się 

niezwłocznie wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych  

z mylnymi operacjami bankowymi. 

5. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy, nie zwalnia go  

z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 

 

§ 8 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka  

z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie 

terminu płatności  

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD 

na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię 

elektryczną oraz innych kosztów związanych z dostarczaniem tej energii. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego wymienionego w 

§ 6 ust. 5  warunków umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego, 

 i Kodeksu Cywilnego. 

 

§9 

Wyłączenie odpowiedzialności 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej w 

następujących przypadkach:   

1) klęsk żywiołowych i innych przypadków działania siły wyższej, przez okres jej trwania 

i usuwania jej skutków, 

2) niezawinionych awarii w sieci elektroenergetycznej, na czas niezbędny do ich 

usunięcia, 

3) zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego, mienia albo środowiska, 

4) awarii sieciowych oraz awarii w systemie, 

5) wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

 

§ 10 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2021 

r., jednakże nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany 

sprzedawcy.  

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2021r.  

do dnia 31.12.2024 r. 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 

w następujących przypadkach: 
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1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wyczerpaniu 

dwutygodniowego terminu do usunięcia nieprawidłowości, narusza istotne warunki 

umowy, lub wykonuje umowę nienależycie, 

2) Wykonawca utracił koncesję na obrót energią elektryczną lub nie posiada ważnej 

umowy dystrybucyjnej z OSD, 

3) gdy Wykonawca powierzy podmiotowi trzeciemu (Podwykonawcy) wykonanie prac 

objętych umową bez zawiadomienia Zamawiającego, 

4) gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego, 

5) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania 

naprawczego albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru, w terminie 12 

miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, wraz z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o przyczynie odstąpienia w zastrzeżeniem  ust. 1 pkt. 5. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Odstąpienie do Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

5. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków Zamawiającego  

wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub 

posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie 

niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy – bez pisemnej zgody 

Zamawiającego jest niedopuszczalna 

 

§12 

Kary umowne 

1. Wykonawca (Sprzedawca) zapłaci Zamawiającemu (Odbiorcy) karę umowną  

w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi  Wykonawca, w wysokości 10% maksymalnego umownego 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w §5 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca (Sprzedawca) zapłaci Zamawiającemu (Odbiorcy) karę umowną w przypadku 

odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego w przypadku utraty przez 

Wykonawcę uprawnień, koncesji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji 

umowy, a także braku ważnej umowy dystrybucyjnej z właściwym OSD, w wysokości 

10% maksymalnego umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego 

w §5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości 

poniesionej szkody. 

4. Zamawiający w przypadku nałożenia kary umownej wystawi notę obciążeniową 

 

§13 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą Stron z zachowaniem formy pisemnej w 

postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie: 
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1) zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, w przypadku sprzedaży, 

wynajmu, likwidacji lub zamknięcia przez Zamawiającego obiektu lub części obiektu, 

w którym znajduje się dany punkt poboru. W przypadku sprzedaży obiektu, w którym 

znajduje się dany punkt poboru, przechodzi on na nabywcę - nowego właściciela 

obiektu,  

2) zwiększenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, w przypadku nabycia lub 

najmu obiektu, bądź rozbudowy obecnej infrastruktury Zamawiającego powodującej 

zwiększenie liczby punktów poboru. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru będzie 

się odbywało według cen i taryf uwzględnionych w niniejszej umowie. Zwiększenie 

punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w 

SIWZ i wycenione w ofercie Wykonawcy. 

3) zmiany grupy taryfowej punktów poboru w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po 

stronie Zamawiającego. Zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ i wycenione w ofercie Wykonawcy. 

4) zmiany terminu realizacji dostaw energii elektrycznej – w przypadku niewykorzystania 

maksymalnego umownego wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §5 ust. 1 

umowy, okres obowiązywania określony w §10 umowy może ulec wydłużeniu, jednak 

nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy, 

5) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, uniemożliwiających terminowe wykonywanie 

przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie 

można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w 

stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on 

przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje 

się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia 

spowodowane siłami przyrody, strajki, przestoje produkcyjne, zamieszki, rozruchy, 

działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które 

Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania zamówienia, 

6) ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów 

wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z 

zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, 

ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 

7) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w §5 ust. 1 umowy ulegnie 

zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w 

przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie 

ulegnie zmianie – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

8) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

9) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

10) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

3. Zmiany określone w ust. 2. pkt 7 - pkt 10 zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek 

Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać 

kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. O dokonanie zmian umowy w okresie jej obowiązywania może wystąpić Zamawiający lub 

Wykonawca. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana 

jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu.  

5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać opis 

proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

6. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Nie wymagają formy aneksu do Umowy: 

1) zmiany teleadresowe Stron, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

2) wymiana licznika. 

3) zmiany osób nadzorujących realizację umowy 

 

§14 

Podwykonawcy 

1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcy powinni być zgłoszeni 

Zamawiającemu (Odbiorcy) w formie pisemnej. 

2. Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której 

zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy. 

3. W przypadku wątpliwości Podwykonawcy mogą zgłosić fakt powierzenia im przez 

Wykonawcę danego zakresu dostawy. 

4. Podwykonawcy mogą przystąpić do realizacji przedmiotu umowy po bezskutecznym 

upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego. 

5. Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

ograniczona jest wysokością wynagrodzenia, za dany zakres dostaw wynikających z 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, z pomocą 

których wykonuje dostawy stanowiące przedmiot umowy, jak za własne działania. 

7. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. 

 

§15 

Nadzór na umową 

1. Osobami nadzorującymi realizację umowy ze strony Zamawiającego są: 

1) Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej:   

Bartłomiej Wachewicz, tel. 81 531 52 31, e-mail:  b.wachewicz@powiatleczynski.pl 

2) Powiat Łęczyński - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w  Łęcznej  

Monika Guz  i Dorota Skoczylas, 81 53 15 464  e-mail: zsleczna@gmail.com ; 

3) Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach  

         Jerzy Bochiński,  tel. 501 281 536,  e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl ; 

4) Powiat Łęczyński – Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

     Ewa Trześniak, tel. 81 53 15 470, e-mail: sekretariat@zs2milejow.edu.pl  

2. Osobą /Osobami nadzorującymi realizację umowy ze strony Wykonawcy są: 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

mailto:b.wachewicz@powiatleczynski.pl
mailto:zsleczna@gmail.com
mailto:sekretariat@zsrkijany.pl
mailto:sekretariat@zs2milejow.edu.pl
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3. Zmiany osób nadzorujących realizację umowy nie wymagają aneksu do umowy a jedynie 

powiadomienia drugiej strony pisemnie 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD. 

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany do Umowy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygane na drodze polubownej 

5. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do 

rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy sąd 

miejscowo i rzeczowo dla zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy  

7. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Wykaz odbiorców i PPE 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Umowy Dystrybucyjnej z OSD 

Załącznik nr 3 – SIWZ 

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy. 

      

 

 

Wykonawca        Zamawiający 


